
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017.

2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-
γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της αριθ. 1759/35577/27-3-2015 
απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προ-
γραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουρ-
γικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)»(Β΄481)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 278 (1)
  Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης ένα-

ντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 
23, 78 και 79 παράγραφος 2.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α΄ 266) «Περί αναγρα-
φής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομι-
κού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπανάς 
προβλεπόμενος υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. 
εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως».

4. Το υπ' αρ. 123/2016 Προεδρικό διάταγμα «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄208).

5. Το υπ' αρ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών», (Α΄ 116).

6. Την υπ' αρ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (Β΄3722).

7. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Τον κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2017, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

9. Τον ν. 4444/2016, ΦΕΚ Α΄ 234 «Κύρωση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

10. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 μέσω της 
υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφι-
κτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου 
των προϋπολογιζομένων πόρων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2017, την ανάληψη ετήσιας υπο-
χρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύ-
σεων 2016 καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη 
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων 2017 ως ακολούθως:

    ποσά σε εκατ. ευρώ
Υπολειπόμενη 
δαπάνη για ολο-
κλήρωση συνε-
χιζόμενων από 
προηγούμενα 
έτη έργων ΠΔΕ

Πιστώσεις
ΠΔΕ 2017

Προέγκριση 
ανάληψης
υποχρέωσης 
(ΠΔΕ 2018)

Σύνολο 
ανάληψης
υποχρέωσης 
για ΠΔΕ 2017

22.260 6.750 2.025 8.775

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

I

Αριθμ. οικ. 1/1 (2)
    Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-

σης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-

γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 

ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 45 του ν. 4042/2012 

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ Α΄ 208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄ 210).

4. Την υπ' αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (ΦΕΚ Β΄3722).

5. Την υπ' αριθμ. 43942/4026 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 
Β΄2992).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 
(ΦΕΚ Β' 2992) - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 43942/4026/2016

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως : 

«2. Με τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 
28η Φεβρουαρίου 2017 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά 
η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Με την έναρξη 
της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους 
μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. 

3. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ και ειδικά για 
το πρώτο έτος λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλε-
κτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 
2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Περιβάλλοντος
Ανασυγκρότησης και Ενέργειας
  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

Αριθμ. 6277/146706 (3)
    Τροποποίηση της αριθ. 1759/35577/27-3-2015 

απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παρα-

γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Οικονομικών "Καθορισμός του 

ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προ-

γραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουρ-

γικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)"(Β΄481).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
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β) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98). 

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α΄194), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
611/2014 της επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολά-
δου και των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 55).

4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της 
Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και 
των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 95).

5. Το π.δ.107/2014(Α΄174) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

7. Το π.δ. 24/2015(Α΄20) «Σύσταση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

8. Το π.δ. 73/2015(Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την αριθ. 218/7541/21.01.2015( ΑΔΑ Ω14ΨΒ-3ΧΧ) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.

10. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168/
9-10-2015).

11. Την αριθ. Υ172/4-11-2016 (Β΄3610) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».

12. Την αριθ. 2/87307/ΔΠΓΚ/16-12-2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ-
ΜΑ8) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2015-
2018, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/97508/

ΔΠΓΚ/30-12-2016 όμοια απόφαση έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης για τα έτη 2016-2018, για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουρ-
γικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που εκτελούνται από 01/04/2015 
έως 31/03/2018 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 5423 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Ε.Φ. 29-110).

13. Την αριθ. 18/143/09.01.2015(ΑΔΑ ΩΞ2ΧΒ-10Ξ) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 1.000.000€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός 
Φορέας 29-110, ΚΑΕ 5423 οικονομικού έτους 2015, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 2772/08-01-2015 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημο-
σιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και τις αριθ. 89/3295/13-1-2016 (ΑΔΑ 
ΩΙΒ44653ΠΓ- 4B9) και αριθ. 4370/142147/20.12.2016 
(ΑΔΑ 6Ε8Ξ4653ΠΓ-ΜΕΕ) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης ύψους 2.000.000,00€ και 112.000€ αντίστοιχα 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ειδικός Φορέας 29-110, ΚΑΕ 5423 οικονομικού έτους 
2016, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α ΥΔΕ 4964 και 
117493 αντίστοιχα.

14. Την αριθ. 1759/35577/27.03.2015( Β'481) από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης « Καθορισμός του ύψους της εθνικής 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Ορ-
γανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ( Ο.Ε.Φ.)».

15. Τη με αριθ. πρωτ. 612/143788/221-12-2016 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 
(Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του 4337/2015 (Α΄129).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 7.612.000€ 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα οικονομι-
κά έτη 2015, 2016, 2017, 2018, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 
5423/ Ειδικός Φορέας 29-110 και η οποία κατανέμεται ως 
εξής: α) για το έτος 2015 1.000.000€ β) για το έτος 2016 
2.112.000€ γ) για το έτος 2017 2.500.000€ και δ) για το 
έτος 2018 2.000.000€. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδο-
θεί η αριθ. 2/87307/ΔΠΓΚ/16.12.2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ-ΜΑ8) 
έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 2/97508/ΔΠΓΚ/30-12-2016 έγκριση ανάλη-
ψης υποχρέωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 1759/35577/27-3-2015 
(Β΄481/30-3-2015) απόφασης

1. Το προοίμιο της αριθ. 1759/35577/27-3-2015 
(Β΄481/30-3-2015) απόφασης τροποποιείται ως ακο-
λούθως:
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α) Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Την αριθ. 2/87307/ΔΠΓΚ/16.12.2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ-

ΜΑ8) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2015-
2018, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/97508/
ΔΠΓΚ/30-12-2016 όμοια απόφαση έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης για τα έτη 2016-2018». β) Η παρ. 14 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«14. Την αριθ. 18/143/09-01-2015 (ΑΔΑ ΩΞ2ΧΒ-10Ξ) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 1.000.000€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός 
Φορέας 29-110, ΚΑΕ 5423 οικονομικού έτους 2015, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 2772/08-01-2015 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημο-
σιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και τις αριθ. 89/3295/13-1-2016 (ΑΔΑ 
ΩΙΒ44653ΙΤΓ-4Β9) και αριθ. 4370/142147/20.12.2016 
(ΑΔΑ 6Ε8Ξ4653ΠΓ-ΜΕΕ) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης ύψους 2.000.000,00€ και 112.000€ αντίστοιχα 
οικονομικού έτους 2016». 

β) Η παρ. 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-

σας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 
7.612.000€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017, 2018, η οποία βα-
ρύνει τον ΚΑΕ 5423/ Ειδικός Φορέας 29-110 και η οποία 
κατανέμεται ως εξής α) για το έτος 2015 1.000.000€ 

β) για το έτος 2016 2.112.000€ γ) για το έτος 2017 
2.500.000€ και δ) για το έτος 2018 2.000.000€. Για 
την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 2/87307/
ΔΠΓΚ/16.12.2014 (ΑΔΑ 7ΧΥΑΗ-ΜΑ8) έγκριση ανάλη-
ψης υποχρέωσης, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 
2/97508/ΔΠΓΚ/30-12-2016 έγκριση ανάληψης υποχρέ-
ωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών». 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθ. 1759/35577/
27-3-2015 (Β΄481/30-3-2015) απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσό ύψους:
α) μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2015,
β) μέχρι 2.112.000€ για το έτος 2016,
γ) μέχρι 2.500.000€ για το έτος 2017 και
δ) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2018, για τα προγράμ-

ματα εργασίας που εκτελούνται από 1η Απριλίου 2015 
έως 31η Μαρτίου του 2018».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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